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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξης του 0,98% (770,91 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη   
χθεσινή συνεδρίαση  . Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 64 κινήθηκαν ανοδικά, 
63 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 23 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.028,25 μονάδες (+0,73%), με τις 
μετοχές των ΑΛΦΑ (+4,73%), ΒΙΟ (+3,77%) και ΠΕΙΡ (+3,61%) να καταγράφουν την 
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΔΕΗ (-1,71%), ΑΡΑΙΓ (-1,80%) 
και ΕΕΕ (-1,96%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι 
Αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν πτωτικά 

 
Οικονομία 
 Σε μια συνάντηση την Τρίτη στη Γερμανία, στο περιθώριο συνεδρίου των 

βιομηχάνων, θα βρεθούν ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η 
Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν. Πηγές από το περιβάλλον του κ. Γιούνκερ ανέφεραν ότι τόσο ο 

πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο κ. Μακρόν θα καταβάλουν μια ύστατη 
προσπάθεια «χαλάρωσης» της γερμανικής στάσης στο θέμα του ελληνικού 
χρέους. Οπως αποκαλύφθηκε από τα έγγραφα που έβγαλε στη δημοσιότητα το 
Euro2day.gr την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία, ενώ κρατάει τα χαρτιά της 
κλειστά για τις τελικές της θέσεις, δεν σκοπεύει να δώσει τίποτα ουσιαστικό για την 
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, γιατί δεν το «αντέχει» πολιτικά. Αυτό 
τουλάχιστον προφασίζεται η κα Μέρκελ. Ο κ. Γιούνκερ έχει ήδη δώσει εντολή τόσο 
στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις όσο και στον επίτροπο 
Πιερ Μοσκοβισί να πιέσουν για εμπροσθοβαρή μέτρα για το χρέος αλλά και να 
καταθέσουν στο Eurogroup της Πέμπτης ένα compliance report στο οποίο θα 
σημειώνεται:1. Η αυξημένη εποπτεία να είναι μεν σφικτή αλλά δεν πρέπει να 
φαίνεται ως νέο πρόγραμμα.2. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. «No 
additional measures» για το χρέος, αλλά μόνο όσα έχουν ήδη αποφασιστεί. 
Διαφορετικά, αναφέρει υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος, «οι αγορές θα το δουν ως 
ένα νέο πρόγραμμα και θα στοιχίσει τόσο πολιτικά στην ελληνική κυβέρνηση, όσο 
και σε θέμα αξιοπιστίας».3. Η επανεξέταση της πορείας της ελληνικής οικονομίας 
και της επίτευξης των στόχων θα πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, και όχι όπως θέλει η Γερμανία, δηλαδή ετησίως και μέσω 
εγκρίσεως από τα εθνικά κοινοβούλια. Τις τρεις αυτές θέσεις της Κομισιόν στηρίζει 
η Γαλλία αλλά και η πλειονότητα των χωρών-μελών του Eurogroup, κάτι όμως 
που δεν φαίνεται να πείθει τους Γερμανούς. Γι' αυτό, όπως μας ανέφερε η πηγή 
από το περιβάλλον του κ. Γιούνκερ, αναλαμβάνει και ο ίδιος έργο, μαζί με τον κ. 
Μακρόν να βρουν μια καλή συμβιβαστική λύση για την Ελλάδα, αλλά και την 
εμβάθυνση της ευρωζώνης, καθώς και εκεί η Γερμανία θέλει να έχει το πάνω χέρι. 

 

 Εφικτή μοιάζει φέτος, για πρώτη φορά, από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, η 
επίτευξη του στόχου για τα έσοδα από την αξιοποίηση κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικοποιήσεις. Όπως αναφέρουν κύκλοι του 

ΤΑΙΠΕΔ, επτά διαγωνισμοί βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που δημιουργεί 
προοπτικές για την επίτευξη του φετινού στόχου για εισπράξεις της τάξης των 2 
δισ. ευρώ. Αυτό κατέστη εφικτό μετά τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη, εντός της 
φετινής χρήσης, της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, σε ένα τίμημα στην περιοχή του 1,1 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, 
είναι πολύ πιθανόν τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ να υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ. Στο 
δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς αναμένεται να εκκινήσουν και άλλα έργα 
αξιοποίησης. Από τις αρχές του χρόνου έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση σειράς 
διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ άλλοι είναι πλέον στην τελική ευθεία 
ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά, έχει εισπραχθεί το τίμημα για το 5% του ΟΤΕ (284 εκατ. 
ευρώ), για το 67% του ΟΛΘ (231,9 εκατ. ευρώ) και από διάφορα ακίνητα 
(ενδεικτικά πάνω από 8,8 εκατ. ευρώ μόνο από το eAuction VIII), όπως έχουν 
εισπραχθεί και 166 εκατ. ευρώ από την ανανέωση των αδειών χρήσης 
ραδιοφάσματος. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει διαγωνισμοί με τη λήψη 
δεσμευτικών προσφορών για άλλα έργα όπως η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ 
(251,28 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από τα συνολικά 535 
εκατ. ευρώ) και η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ (με προσφορά 22 εκατ. ευρώ σε έναν 
διαγωνισμό που χρονίζει από το 2013).Στη δεύτερη φάση για την κατάθεση 
δεσμευτικών προσφορών έχουν μπει οι διαγωνισμοί για την παραχώρηση της 
μαρίνας Αλίμου, της μαρίνας Χίου και της Εγνατίας Οδού (έχουν προεπιλεγεί οι 
επενδυτές που μπορούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές και για τα τρία). 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 770.91 +0.98% -3.9% 

FTSE-Large Cap 2,028.25 +0.73% -2.6% 
FTSE-Mid Cap 1,300.09 +0.99% +8.5% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 53,786 +0.44% -0.5% 
Όγκος (€ εκατ.) 39.74 -49.42% 68.32 

  

 
ΑΛΦΑ 4.37% 5.88% 1.44% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΒΙΟ 3.77% 4.04% 0.20% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΠΕΙΡ 3.61% 2.80% -0.34% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΕΥΡΩΒ 3.29% 2.10% -0.52% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΤΕ 2.57% 1.81% -0.61% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΥΤΙΛ -1.01% -0.97% -8.33% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.61% -1.08% -11.87% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  

ΔΕΗ -1.71% -1.11% -13.24% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΡΑΙΓ -1.80% -1.27% -15.48% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΕΕ -1.96% -1.33% -15.79% -2.29% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.32% +0.0 +1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 5.08% -3.4 +47 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 4.42% -7.3 +31 

Spread 10ετούς Ομ. 403 -6.8 +34 

USD / Euro 1.16 -0.08% -3.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 65.09 0.05% 7.7% 

ΑΕΠ (%) 2.3% Q1'18 - 

Πληθωρισμός 0.0% Apr '18 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

19/06/2018:                         -                             
 

21/06/2018:  Eurogroup  - Συνάντηση 
22/06/2018:  ΕΥΔΑΠ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
25/06/2018:  ΤΙΤΚ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
25/06/2018:  ΔΕΗ – Αποτελέσματα 1

ου
 Τριμήν. 2018 

26/06/2018:  ΤΙΤΚ - Ημ/νια Αποκ. Επιστ.Κεφ. 2017 
26/06/2018:  ΜΟΗ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
27/06/2018:  ΓΕΚΤΕΡΝΑ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
28/06/2018:  ΟΤΕ - Ημ/νια Αποκ. Μερ. 2017 
28/06/2018:  ΟΛΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  EΛΛΑΚΤΩΕ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  ΦΦΓΚΡΠ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
29/06/2018:  ΕΥΔΑΠ – Πληρ.Μερισμ 2017 
29/06/2018:  ΕΛΤΕΧ - Ετήσια Γενική Συνέλευση  
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 Τον Νοέμβριο του 2018 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την πώληση του 50% συν μία μετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) του Ταμείου 
Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Στο ADP αναφέρεται πως «η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης μεριδίου συμμετοχής του 

Ελληνικού Δημοσίου (14%) στις υποδομές (σ.σ. στην άλλη εταιρεία που δημιουργείται στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ) θα 
εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της εμπορίας». Το σχέδιο για τη ΔΕΠΑ θα προχωρήσει αφού λυθεί 
σειρά εκκρεμοτήτων όπως η «λήψη σχετικών εγκρίσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις συναλλαγές μεταξύ 
ΔΕΠΑ-ΕΝΙ και ΔΕΠΑ-SHELL», ώστε να μεταβιβαστούν οι μετοχές, «η νομοθέτηση για εταιρικό μετασχηματισμό/διάσπαση ΔΕΠΑ, 
στη βάση σχετικής μελέτης που θα κάνει η ΔΕΠΑ και υλοποίηση αυτού». Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας 
που «περιορίζεται σε θέματα που συνιστούν αναγκαία και αναλογική δράση για: (i) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών 
προληπτικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης διασφάλισης επαρκούς διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ · (ii) τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις (π.χ. δέσμευση ποσοτήτων) που προϋπήρχαν του διαγωνισμού και απορρέουν από τη 
συμμετοχή στα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI)». Η άσκηση αυτού του δικαιώματος αρνησικυρίας «μπορεί να υποβληθεί σε 
δικαστικό έλεγχο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εάν αμφισβητηθεί από τον άλλο μέτοχο». Για την πώληση του 17% της ΔEH 
που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρονοδιάγραμμα. Στο ADP επισημαίνεται πως γίνεται «αξιολόγηση από το 
ΤΑΙΠΕΔ των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών αξιοποίησης». Το ίδιο αναφέρεται και για την αξιοποίηση του 24,02% που 
διατηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% και του 11,33% στην ΕΥΔΑΠ. Θα γίνει «αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό 
σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης». Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ 
εκκρεμεί και η «αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της εταιρείας». Το σχέδιο για τα λιμάνια . Για τα δέκα περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης 
εταιρείας αναφέρεται πως προωθείται η «παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων /ή και συνδυασμένων 
λιμενικών δραστηριοτήτων / υπηρεσιών των 10 Οργανισμών Λιμένος» και πως «η μέθοδος αξιοποίησης δεν περιλαμβάνει τη 
σύμβαση κύριας παραχώρησης», δηλαδή ολόκληρου του λιμένα. Δεν είναι γνωστή, βέβαια, η στάση των δανειστών για το 
συγκεκριμένο σχέδιο. Για να προχωρήσει, πάντως, η διαδικασία πώλησης των λιμένων, απαιτείται η «κύρωση των υφιστάμενων 
συμβάσεων κύριας παραχώρησης για τoυς Οργανισμούς Λιμένος με ένα νόμο», η νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας 
τροποποίησης των συμβάσεων κύριας παραχώρησης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης, η 
νομοθετική πρόβλεψη για την επιβολή στον παραχωρησιούχο αντισταθμιστικού τέλους, προς τον οικείο Οργανισμό Λιμένος.Για τις 
μαρίνες, στο ADP αναφέρεται πως στο τρίτο τρίμηνο θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για τη μαρίνα Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη ενώ 
τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για τον διαγωνισμό αξιοποίησης των δραστηριοτήτων Μαρίνας 
και Κρουαζιέρας της Μυκόνου. 

 
Επιχειρήσεις 
 
 Η Folli Follie ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2018 θα γίνει στης 

27.09.2018 και η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στης 10.09.2018. 

 

 Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 13.06.2018 παραίτησης του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση 
από τα αξιώματα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 18.06.2018, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες ως ακολούθως: Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής, Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό), Γεράσιμος Γεωργούλης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό), Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό), Εδουάρδος Σαραντόπουλος, 
Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό), Απόστολος Φραγκούλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Τεχνική Διεύθυνση (μέλος μη 
εκτελεστικό), Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων (μέλος μη 
εκτελεστικό), Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύμβουλος 
(μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό). Παρακαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο με τις παραπάνω προσθήκες αρμοδιοτήτων να  
δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. 

 

 Η Motor Oil γνωστοποίησε πως το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 διαμορφώνεται σε 
Ευρώ 0,85 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 27 Ιουνίου 2018 (record date). Από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 οι μετοχές θα 
διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2017.Για την καταβολή του υπολοίπου 
μερίσματος χρήσης 2017 η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό. Η καταβολή του υπολοίπου 
μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα  

 
 (Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr”, “www.bankingnews.gr”, “www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “skai.gr”, “news.gr”, “newsit.gr”, “news247.gr”, 
“amna.gr”,“reporter.gr”) 
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


